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TIGABELAS 

PENUTUP 

 

 

Kesimpulan, implikasi teoritis, saran serta penjelasan 

tentang limitasi penelitian adalah pekerjaan akhir dari penelitian 

yang harus memberikan kesimpulan akhir dan rekomendasi 

berdasarkan temuan akhir dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian 

pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bagian ini akan disampaikan 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya 

menurut urutan persoalan-persoalan penelitian yang telah diteliti, 

dikaji dan dikonstruksi menjadi teori baru kemiskinan. 

 

 

Potret Kemiskinan Komunitas Tionghoa Benteng 
 

Potret kemiskinan komunitas Tionghoa Benteng yang 

ditemukan dalam penelitian ini meliputi: (1) tingkat pemenuhan 

kebutuhan hidup atau makanan. Melalui proses triangulasi 

menemukan jawaban bahwa banyak keluarga dalam komunitas 

Tionghoa Benteng yang (a) mengalami kekurangan dan kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan mendasar, yaitu kebutuhan makanan 

sehari-hari, dan (b) itu disebabkan oleh karena banyak warga 

tionghoa Benteng yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan 

menganggur; (2) tingkat pemenuhan kesehatan, dan melalui proses 

triangulasi ditemukan bahwa (a) kemiskinan telah menyebabkan 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, sehingga (b) 
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warga miskin hanya dapat mengandalkan pengobatan alternatif/ 

dukun; (3) kondisi kelayakan rumah tinggal mereka, dan ditemukan 

bahwa banyak rumah-rumah tinggal yang menunjukkan gambaran 

kemiskinan, misalnya banyak rumah tinggal yang beratapkan atep, 

yaitu atap rumah yang terbuat dari daun aren atau daun kirai, yang 

mana dinding-dinding rumah mereka terbuat dari bilik bambu, ada 

juga dari pager keprek dari bambu, dan dinding-dinding pembatas 

dalam ruangan ada juga yang menggunakan dinding kertas, dan 

berlantaikan tanah; (4) kemampuan mereka dalam menyekolahkan 

anak, dan ditemukan jawaban bahwa kemiskinan telah membuat 

mereka tidak mampu membiayai sekolah bagi anak-anak mereka, 

dan program sekolah gratis adalah hal yang mereka harapan demi 

anak-anak mereka bisa sekolah. Potret kehidupan komunitas 

Tionghoa Benteng di atas menunjukkan gambaran adanya 

kemiskinan yang terjadi di kalangan komunitas Tionghoa Benteng 

di Tangerang. 

 

 

Pengaruh Distorsi Politik Terhadap Kemiskinan 

Komunitas Tionghoa Benteng 
 

Demi menjawab persoalan penelitian kedua, yaitu 

bagaimana pengaruh diskriminasi politik terhadap kemiskinan 

komunitas Tionghoa Benteng juga telah dilakukan proses 

triangulasi, dan hal-hal yang didalami di antaranya adalah (1) 

bagaimana kelengkapan surat-surat atau dokumen kewarganegaraan 

warga Tionghoa Benteng di Tangerang, dan ternyata ditemukan 

hasil penelitian bahwa (a) banyak dari antara mereka selama 

beberapa generasi menjadi stateless atau tidak memiliki dokumen 

bukti kewarganegaraan, bukan WNI dan juga bukan WNA, (b) 

namun demikian ada juga orang-orang yang dulunya stateless, 
namun melalui bantuan LSM atau pun lembaga agama, misalnya 

Vihara, kini mereka telah menjadi WNI dan memiliki dokumen 

bukti kewarganegaraan Indonesia, (c) namun demikian sampai hari 
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ini juga masih banyak orang Tionghoa Benteng yang berstatus 

stateless.  
 

(2) bagaimana kemudahan proses pengurusan surat-surat 

atau dokumen kewarganegaraan dan ditemukan hasil penelitian 

bahwa (a) banyak birokrat setempat yang masih melakukan 

diskriminasi dan mempersulit usaha mereka untuk memperoleh 

dokumen bukti kewarganegaran mereka, walaupun kewajiban 

warga Tionghoa untuk memiliki SBKRI telah dihapuskan menurut 

undang-undang, (b) mereka yang mau mengubah nama Tionghoa 

menjadi nama Indonesia, dan berpindah agama akan lebih 

dipermudah dalam pengurusan dokumen bukti kewarganegaraan 

mereka, (c) jalan pintas bagi yang memiliki uang adalah dengan 

menyuap birokrat demi memperoleh dokumen bukti 

kewarganegaraan, namun (d) ada juga orang-orang Tionghoa 

Benteng miskin yang sudah putus asa dan tidak lagi peduli dengan 

status mereka yang stateless, dan tidak lagi mau berusaha untuk 

memperoleh status kewarganegaraan mereka, dan (e) LSM maupun 

lembaga keagamaan, misalnya Vihara seringkali menjadi harapan 

terakhir mereka untuk membantu memperoleh status 

kewarganegaraan dan dokumen bukti kewarganegaraan.   

 

(3) bagaimana akses Tionghoa Benteng ke pendidikan dan 

lapangan kerja dan ditemukan hasil penelitian bahwa akses 

memperoleh pendidikan menjadi sulit karena status mereka yang 

stateless, atau karena tidak memiliki dokumen bukti 

kewarganegaran, demikian juga akses ke lapangan pekerjaan, 

misalnya mereka tidak bisa bekerja di instansi pemerintahan; (4) 

bagaimana akses memperoleh hak-hak sipil dan politik sebagai 

warga negara (Kartu keluarga miskin, bantuan modal, pembagian 

SEMBAKO), dan ditemukan jawaban bahwa (a) masih ada 

diskriminasi terhadap mereka, namun (b) bagi yang memiliki 

kemampuan bergaul dengan para pejabat setempat dan warga 

setempat akan membantu mereka dapat mengakses hak-hak sipil 
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mereka, dan (c) bantuan lebih banyak diberikan oleh lembaga 

keagamaan, misalnya Vihara daripada dari pemerintah.  

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, kemudian 

peneliti membuat pola dan menangkap konsep-konsep dari pola 

tersebut, mengkaitkan setiap konsep menjadi proposisi, dan 

mengkaitkan setiap proposisi sehingga menghasilkan model/teori 

dari persoalan penelitian bagaimana pengaruh distorsi politik 

terhadap kemiskinan. Model tersebut dapat dipaparkan seperti 

berikut ini:   Banyak warga Tionghoa Benteng di Tangerang yang 

tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, bukan WNI juga 

bukan WNA (stateless). Keadaan stateless ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, di antaranya ialah oleh karena adanya diskriminasi 

politik dari pemerintah yang berupa peraturan-peraturan 

pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat etnis 

Tionghoa, ditambah dengan adanya para birokrat korup yang 

menyebabkan halangan birokrasi bagi warga Tionghoa Benteng 

untuk mengurus dan memperoleh kelengkapan dokumen 

kewarganegaraan.  

 

Faktor lain penyebab stateless adalah adanya tekanan sosial. 

Anggapan bahwa orang-orang Tionghoa kaya menyebabkan 

birokrat terkait mempersulit orang-orang Tionghoa dalam 

pengurusan surat-surat atau pun dokumen kewarganegaraan dengan 

harapan mereka dapat memberi uang suap untuk mendapatkan apa 

yang mereka inginkan. Namun memang tidak dapat disangkal 

bahwa banyaknya warga Tionghoa Benteng, khususnya yang 

tinggal di daerah pedesaan Tangerang menjadi stateless oleh karena 

pengabaian terhadap pentingnya status kewarganegaraan dan bukti-

bukti berupa dokumen resmi kewarganegaraan. Karena mereka 

berpikir tinggal di pedesaan dan tidak berminat untuk bepergian ke 

daerah perkotaan, maka mereka mengganggap dokumen-dokumen 

kewarganegaraan tersebut tidak penting.  

 



 

429 
 

 Penutup 

Status stateless pada akhirnya menyebabkan mereka 

memiliki kesempatan kerja rendah karena untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi dan untuk memperoleh kesempatan 

kerja profesional tertentu diperlukan dokumen-dokumen 

kewarganegaraan, seperti KTP, Akte Lahir atau dokumen-dokumen 

resmi lainnya. Kesempatan kerja rendah inilah yang kemudian 

menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan 

komunitas Tionghoa Benteng. Status stateless bukan hanya 

menyebabkan rendahnya kesempatan kerja bagi Tionghoa Benteng, 

namun juga menyebabkan mereka tidak memiliki aksesbilitas hak-

hak sipil, seperti program bantuan untuk orang miskin dan 

pengentasan kemiskinan yang biasanya sarat dengan birokrasi. Pada 

akhirnya banyaknya pengangguran dan tidak dimilikinya 

aksesbilitas hak-hak sipil menyebabkan mereka mengalami 

kemiskinan yang tidak bisa dielakkan. Kemudian arus itu tidak 

berhenti sampai pada kemiskinan karena ada proses siklus 

kemiskinan yang mana kemiskinan itu sendiri kemudian 

menyebabkan kedudukan orang-orang miskin secara politis 

semakin terpuruk dan terabaikan, atau dengan kata lain kemiskinan 

menyebabkan diskriminasi politik.  

 

Terabaikannya Tionghoa miskin secara politik juga 

menyebabkan mereka menghadapi semakin banyak halangan 

birokrasi yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang 

Tionghoa mampu lainnya. Kemiskinan Tionghoa Benteng 

kemudian juga menyebabkan tekanan sosial yang lebih berat dalam 

kehidupan bermasyarakat mereka. Pada akhirnya dalam 

keputusasaan dan kemiskinan banyak orang Tionghoa Benteng  

tidak lagi memperdulikan dokumen kewarganegaraan yang 

sesungguhnya sangat penting bagi mereka. Diskriminasi politik, 

halangan birokrasi, tekanan sosial dan pengabaian dokumen 

kewarganegaraan yang disebabkan oleh kemiskinan tersebut 

kemudian kembali menyebabkan mereka terus hidup dalam 

keadaan stateless yang kembali menyebabkan rendahnya 
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kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran dan ketiadaan 

aksesbilitas hak-hak sipil yang pada akhirnya kembali berujung 

kepada kemiskinan atau lingkaran kemiskinan yang terus berputar 

pada siklus kemiskinan.  

 

Model tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 

distorsi politik dengan kemiskinan lebih kompleks dari apa yang 

digambarkan dalam teori kemiskinan struktural bahwa distorsi 

politik sebagai penyebab langsung dari kemiskinan. Teori demikian 

terlalu sederhana, karena ada banyak variabel yang berhubungan 

dengan distorsi politik yang menjadi faktor-faktor penyebab 

kemiskinan.  

 

 

Pengaruh Distorsi Sosial Terhadap Kemiskinan 

Komunitas Tionghoa Benteng 
 

Demi menjawab persoalan penelitian ketiga, yaitu 

bagaimana pengaruh distorsi sosial terhadap kemiskinan komunitas 

Tionghoa Benteng juga telah dilakuan proses triangulasi, dan hal-

hal yang didalami di antaranya adalah (1) bagaimana jejaring atau 

network sosial komunitas Tionghoa Benteng dengan komunitas 

Tionghoa lainnya, sejak menurut para ahli teoritis kemakmuran 

Tionghoa perantauan social network adalah kekuatan bisnis dan 

kemakmuran mereka. Melalui proses triangulasi ditemukan hasil 

penelitian bahwa orang-orang Tionghoa Benteng yang telah 

mengalami kawin campur, tidak lagi bisa berbahasa dialek 

Tionghoa, dan yang lekat dengan kemiskinan dianggap rendah oleh 

dan menerima stigma dari Tionghoa totok dan komunitas Tionghoa 

peranakan lain yang masih bisa bicara dalam dialek Tionghoa 

tertentu, atau masih kelihatan berkulit putih dan hidup mapan.  

 

(2) Bagaimana social network di dalam komunitas Tionghoa 

Benteng sendiri, dan ditemukan hasil penelitian bahwa social 
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network di dalam komunitas Tionghoa Benteng sendiri terputus 

oleh karena (a) kesadaran kelas sosial (a social class awareness), 
yang mana yang hidup mapan atau kaya cenderung menjaga jarak 

dengan keluarga yang hidup miskin, dan si kaya lebih mendekatkan 

diri dalam hubungannya dengan Tionghoa mapan lainya, dan (b) 

ikatan primordial berdasarkan agama juga membuat social network 
mereka tidak berfungsi, misalnya social network antara Tionghoa 

Benteng Kristen dengan Konghucu atau Budah atau dengan 

Tionghoa Benteng Islam terbatasi oleh status agama mereka.  

 

(3) Bagaimana social network Tionghoa Benteng dengan 

para tetangga pribumi mereka, dan ditemukan hasil penelitian 

bahwa (a) telah terjadi asimilasi dan akulturasi budaya antara 

komunitas Tionghoa Benteng dengan para tetangga pribumi 

mereka, namun demikian (b) perasaan superioritas yang masih 

melekat pada banyak orang Tionghoa Benteng atas tetangga 

pribumi mereka seringkali menjadi ganjalan dalam membangun 

social network, dan (c) masih banyak ditemukan di antara mereka 

yang mengalami perlakuan diskriminasi.  

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, kemudian 

peneliti juga membuat pola dan menangkap konsep-konsep dari 

pola tersebut, mengkaitkan setiap konsep menjadi proposisi, dan 

mengkaitkan setiap proposisi sehingga menghasilkan model/teori 

dari persoalan penelitian bagaimana pengaruh distorsi sosial 

terhadap kemiskinan.  

 

Model tersebut dapat dipaparkan seperti berikut ini: 

Keterhubungan berdasarkan saling percaya (trust relationship) atau 

dalam jejaring bisnis Tionghoa dikenal dengan istilah Xingyong 

merupakan salah satu kekuatan jejaring dan kesuksesan bisnis 

masyarakat Tionghoa bahkan bukan hanya di Indonesia, namun di 

negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sungguh disayangkan karena 

jejaring berdasarkan rasa saling percaya atau Xinyong yang menjadi 
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kekuatan bisnis dan ekonomi Tionghoa ini justru tidak ada di dalam 

komunitas Tionghoa Benteng di Tangerang.  

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya 

keterhubungan berdasarkan saling percaya ini, yang mana di 

antaranya adalah (1) Stigma yang diberikan Tionghoa totok dan 

Tionghoa kaya bahwa Tionghoa Benteng sudah terlalu dalam masuk 

ke dalam akulturasi dan asimilasi sehingga memiliki karakter dan 

motivasi kerja seperti masyarakat pribumi pada umumnya, sehingga 

banyak dari mereka yang memasukkan Tionghoa Benteng kaya ke 

dalam kelas Tionghoa, namun memasukkan Tionghoa Benteng 

miskin ke dalam kelas pribumi. Stigma bahwa Tionghoa Benteng 

miskin sama dengan kelas pribumi, pemalas, tidak dapat dipercaya 

memutuskan keterhubungan berdasarkan saling percara tersebut. 

(2) Selain adanya stigma dari Tionghoa totok ada juga kesadaran 

kelas sosial antara Tionghoa Benteng kaya dan Tionghoa Benteng 

miskin menyebabkan hilangnya atau putusnya keterhubungan 

berdasarkan saling percaya. (3) Ikatan primordial berdasarkan 

agama dan kepercayaan, sejak agama atau kepercayaan dalam 

masyarakat Tionghoa Benteng bervareasi, ada yang beragama 

Budha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Islam, menyebabkan 

putusnya keterhubungan berdasarkan saling percaya di antara 

mereka yang berbeda agama dan kepercayaan. (4) Gong xiao adalah 

istilah Tionghoa yang berarti orang yang tidak tahu berterimakasih 

atas bantuan yang diberikan orang lain seringkali dilekatkan kepada 

masyarakat Tionghoa Benteng miskin menjadi stigma sehingga hal 

tersebut menghilangkan putusnya keterhubungan berdasarkan 

saling percaya. Tidak adanya atau hilangnya keterhubungan 

berdasarkan saling percaya atau Xinyong ini pada akhirnya 

menyebabkan rendahnya kesempatan kerja bagi warga Tionghoa 

Benteng miskin di perusahaan-perusahaan Tionghoa.  

 

Putusnya keterhubungan berdasarkan saling percaya ini 

juga menyebabkan distorsi sosial yang dialami oleh warga Tionghoa 
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Benteng miskin. Sudah tentu rendahnya kesempatan kerja dan 

distorsi sosial ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di 

kalangan komunitas Tionghoa Benteng yang pada akhirnya 

menyebabkan kemiskinan di komunitas mereka. Demikian juga 

arus tersebut tidak berhenti sampai pada kemiskinan saja, karena 

kemiskinan kemudian menyebabkan orang-orang Tionghoa 

Benteng miskin kembali menerima stigma etnik semakin negatif 

dari Tionghoa kaya lainnya (di luar komunitas Tionghoa Benteng) 

dan kemiskinan juga menyebabkan kesadaran kelas sosial 

khususnya bagi warga Tionghoa Benteng kaya akan memisahkan 

diri dan menjaga jarak dengan Tionghoa Benteng miskin.  

 

Dua variabel (stigma etnik dan kesadaran kelas sosial) 

tersebut kemudian kembali menyebabkan ketiadaan xinyong bagi 

Tionghoa Benteng miskin, yang mana ketiadaan xinyong ini 

kemudian menyebabkan distorsi sosial dan rendahnya kesempatan 

kerja yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan 

berujung kepada kemiskinan yang terus berputar mengikuti garis 

siklus kemiskinan.  

 

Model tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara 

distorsi sosial dengan kemiskinan lebih kompleks dari apa yang 

digambarkan dalam teori kemiskinan struktural bahwa distorsi 

sosial sebagai penyebab langsung dari kemiskinan. Lagi, teori 

tersebut terlalu sederhana, karena ada banyak variabel yang 

berhubungan dengan distorsi sosial yang menjadi faktor-faktor 

penyebab kemiskinan.  

 

 

Pengaruh Distorsi Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Komunitas Tionghoa Benteng 
 

Demi menjawab persoalan penelitian keempat, yaitu 

bagaimana pengaruh distorsi ekonomi terhadap kemiskinan 
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komunitas Tionghoa Benteng juga telah dilakuan proses triangulasi, 

dan hal-hal yang didalami di antaranya adalah (1) bagaimana 

jejaring bisnis dengan masyarkat Tionghoa kaya, karena menurut 

para ahli teoritis kemakmuran Tionghoa perantauan jejaring bisnis 

yang dikenal dengan istilah guanxi atau personal relationship 
(keterhubungan pribadi) dan xinyong atau trust relationship 

(keterhubungan berdasarkan saling percaya) adalah kunci 

kesuksesan masyarakat Tionghoa perantauan, yang mana lelau 

guanxi ini si kaya dapat membantu atau memberi kesempatan 

kepada saudara miskinnya untuk keluar dari kemiskinan dan 

memperoleh kemakmuran. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa guanxi dan xinyong antara antara Tionghoa Benteng miskin 

dengan Tionghoa kaya pada umumnya tidak terbangun.  

 

(2) Bagaimana mata pencaharian utama Tionghoa Benteng 

dan bagaimana mereka mencukup kebutuhan keluarga sehari-hari, 

dan hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) banyak orang 

Tionghoa Benteng yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan 

tetap,  (b) ada juga yang menjadi para petani subsisten dengan 

menggarap tanah orang lain demi memperoleh hasil dengan sistem 

parohan yang hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga demi 

menyambung hidup, dan (c) demi menyambung hidup dan 

memenuhi kebutuhan keluarga mereka hanya dapat mengakses 

pekerjaan-pekerjaan kasar dan serabutan atau menjadi angkatan 

setengah pengangguran. 

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, kemudian 

peneliti juga membuat pola dan menangkap konsep-konsep dari 

pola tersebut, mengkaitkan setiap konsep menjadi proposisi, dan 

mengkaitkan setiap proposisi sehingga menghasilkan model/teori 

dari persoalan penelitian bagaimana pengaruh distorsi ekonomi 

terhadap kemiskinan.  
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Model tersebut dapat dipaparkan seperti berikut ini: Selain 

xinyong/trust relationship, keterhubungan berdasarkan hubungan 

pribadi dan keluarga (guanxi/personal relationship) adalah kunci 

utama kekuatan jejaring bisnis dan modal Tionghoa perantauan, 

termasuk Tionghoa Indonesia. Data empiris penelitian (lihat bab 

tujuh) menunjukkan bahwa tidak adanya guanxi Tionghoa Benteng 

miskin di Tangerang dengan Tionghoa Totok atau Tionghoa kaya 

mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses bantuan modal 

atau kesempatan kerja.  

 

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya guanxi ini 

di antaranya adalah (1) superioritas Tionghoa Totok dan kaya. 

Superioritas ini menyebabkan mereka membatasi diri untuk tidak 

terhubung terlalu dekat dengan Tionghoa miskin yang di mata 

mereka sudah lebih mirip dengan orang pribumi dari pada orang 

Tionghoa. (2) Kondisi Tionghoa Benteng miskin sebagai masyarakat 

Tionghoa yang termarginal dari masyarakat Tionghoa pada 

umumnya juga menyebabkan tidak adanya guanxi. (3) Akulturasi 

budaya dan asimilasi dengan budaya dan life-style tetangga pribumi 

justru menyebabkan mereka kehilangan ikatan guanxi dengan 

masyarakat Tionghoa-nya secara umum.  

 

Tidak adanya guanxi antara Tionghoa Benteng miskin 

dengan Tionghoa Totok dan kaya menyebabkan terjadinya distorsi 

ekonomi yang dialami oleh orang-orang Tionghoa Benteng miskin, 

sehingga mereka tidak dapat mengakses bantuan modal atau 

pekerjaan yang layak dan hanya dapat melakukan pekerjaan sebagai 

buruh tani atau petani subsisten untuk sekedar bertahan hidup dan 

tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau menjadi setengah 

pengangguran. Kondisi tersebut sangat mungkin menyebabkan 

rendahnya pendapatan keluarga mereka dan pada akhirnya 

berujung kemiskinan.  
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Arus tersebut tidak berhenti sampai pada kemiskinan saja, 

namun selanjutnya kemiskinan menyebabkan munculnya 

kesadaran kelas sosial yang kemudian menyebabkan sikap 

superiotitas di kalangan Tionghoa totok atau kaya. Kemiskinan juga 

menyebabkan komunitas Tionghoa Benteng miskin semakin 

termarginal dari masyarakat Tionghoa pada umumnya. Superioritas 

Tionghoa totok atau kaya dan termarginalnya komunitas Tionghoa 

Benteng miskin dari masyarakat Tionghoa lainnya menyebabkan 

ketiadaan jaringan guanxi yang kemudian menyebabkan distorsi 

ekonomi pada komunitas Tionghoa Benteng miskin yang pada 

akhirnya hanya dapat mengakses pekerjaan sebagai petani subsisten 

atau buruh tani dan setengah pengangguran yang bekerja musiman 

(kadang bekerja, kadang tidak) yang keduanya menyebabkan 

rendahnya pendapatan yang kembali membawa ke dalam 

kemiskinan dan terus berputar mengikuti garis siklus kemiskinan.  

 

Model tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 

distorsi ekonomi dengan kemiskinan lebih kompleks dari apa yang 

digambarkan dalam teori kemiskinan struktural bahwa distorsi 

ekonomi sebagai penyebab langsung dari kemiskinan. Lagi-lagi, 

teori tersebut terlalu sederhana, karena ada banyak variabel yang 

berhubungan dengan distorsi ekonomi yang menjadi faktor-faktor 

penyebab kemiskinan.  

 

 

Pengaruh Distorsi Budaya Terhadap Kemiskinan 

Komunitas Tionghoa Benteng 

 
Demi menjawab persoalan penelitian ketiga, yaitu 

bagaimana pengaruh distorsi budaya terhadap kemiskinan 

komunitas Tionghoa Benteng juga telah dilakuan proses triangulasi, 

dan hal-hal yang didalami di antaranya adalah (1) bagaimana potret 

budaya mereka, dan melalui triangulasi ditemukan hasil penelitian 
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bahwa (a) sudah terjadi akulturasi budaya Tionghoa Benteng 

dengan budaya setempat, (b) ada perilaku tidak produktif (mis. 

kemalasan) yang berkembang di antara mereka, (c) namun dengan 

memandang diri sebagai orang Tionghoa masih ada perasaan 

superioritas terhadap para tetangga pribumi mereka, sehingga (d) 

orang-orang menyebut mereka auban (keras kepala). 

 

(2) Bagaimana distorsi budaya yang terjadi di kalangan 

Tionghoa Benteng, dan melalui triangulasi ditemukan hasil 

penelitian bahwa (a) demi gengsi keluarga banyak yang 

menghambur-hamburkan uang untuk membuat pesta kawin besar-

besaran, walaupun kondisi ekonominya tidak memungkinkan, (b) 

kegemaran ngibing (berjoget) dengan para penari Cokek dan 

menghamburkan uang untuk para penari demi kesenangan dan 

gengsi, (c) banyak lelaki Tionghoa Benteng terlibat dalam 

perselingkuhan dan memiliki istri lebih dari satu, dan bahkan hal 

tersebut sudah berkembang menjadi stereotip, dan (d) baik laki-laki 

maupun para wanita Tionghoa Benteng banyak yang gemar main 

judi atau berjudi. 

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, kemudian 

peneliti juga membuat pola dan menangkap konsep-konsep dari 

pola tersebut, mengkaitkan setiap konsep menjadi proposisi, dan 

mengkaitkan setiap proposisi sehingga menghasilkan model/teori 

dari persoalan penelitian bagaimana pengaruh distorsi budaya 

terhadap kemiskinan.  

 

Model tersebut dapat dipaparkan seperti berikut ini: Pada 

aras budaya ditemukan distorsi budaya dalam komunitas Tionghoa 

Benteng Tangerang yang disebabkan oleh karena terjadinya 

akulturasi budaya dan asimilasi. Distorsi budaya tersebut 

melahirkan perilaku dan karakter seperti gaya hidup boros, 

misalnya pesta kawin yang mewah yang terkesan dipaksakan 

walaupun kondisi ekonomi yang kadang-kadang tidak sebanding 
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dengan pesta yang diadakan untuk menaikkan gensi keluarga, 

pemborosan para lelaki Tionghoa Benteng yang menyukai atau 

gemar nyawer (memberi uang) ketika sedang ngibing dengan para 

Cokek.  

 

Distorsi budaya tersebut juga menyebabkan tingkat 

perselingkuhan yang banyak ditemukan di kalangan lelaki 

Tionghoa Benteng, mulai memiliki istri lebih dari satu, memiliki 

istri simpanan (teman selingkuh), atau gonta-ganti pasangan 

(kawin-cerai). Kehadiran para Cokek seringkali juga memperparah 

masalah perselingkuhan tersebut. Tingkat perselingkuhan bukan 

hanya di kalangan Tionghoa Benteng yang memiliki banyak uang, 

bahkan juga terjadi pada banyak lelaki Tionghoa Benteng miskin.  

 

Banyaknya pengangguran yang mengandalkan hidup dari 

menang judi juga merupakan buah dari distorsi budaya. Perjudian 

mulai dari laki-laki maupun perempuan sangat marak di kalangan 

komunitas Tionghoa Benteng bahkan di pelosok pedesaan 

Tangerang. Gaya hidup boros, tingkat perselingkuhan yang 

lumayan tinggi, dan maraknya perjudian menjadi salah satu faktor 

penyebab kemiskinan mereka.  

 

Sebagaimana telah disinggung dalam hubungan distorsi politik 

dan kemiskinan di atas, kemiskinan Tionghoa Benteng kemudian 

kembali menyebabkan kedudukan mereka secara politis semakin 

terpuruk, yang mana diskriminasi politik tersebut kemudian 

menyebabkan akulturasi dan asimilasi yang kemudian kembali 

menyebabkan distorsi budaya Tionghoa Benteng, distorsi budaya 

menyebabkan gaya hidup boros mereka, tingginya tingkat 

perselinkuhan dan maraknya budaya judi yang ketiganya kemudian 

kembali berujung pada kemiskinan dan terus berputar kembali 

mengikuti garis siklus kemiskinan. Model ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara distorsi budaya dengan kemiskinan tidak 
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sederhana, karena ada banyak faktor yang terkait dalam hubungan 

distorsi budaya dengan kemiskinan. 

 

 

Pengaruh Defisiensi Individu Terhadap Kemiskinan 

Komunitas Tionghoa Benteng 
 

Demi menjawab persoalan penelitian ketiga, yaitu 

bagaimana pengaruh distorsi budaya terhadap kemiskinan 

komunitas Tionghoa Benteng juga telah dilakuan proses triangulasi, 

dan hal-hal yang didalami di antaranya adalah (1) bagaimana 

karakter individu Tionghoa Benteng pada umumnya, dan melalui 

triangulasi diperoleh hasil penelitian bahwa (a) banyak orang 

Tionghoa Benteng yang memiliki karakter keras kepala, (b) sulit 

diatur, (c) tidak tahu berterimakasih (Gong Xiao).  

 

(2) Bagaimana semangat & kreativitas kerja mereka, apakah 

sama seperti orang-orang Tionghoa lainnya yang menurut anggapan 

umum sebagai etnis yang memiliki motivasi dan kreativitas kerja 

dan bisnis yang tinggi? Melalui proses triangulasi ditemukan bahwa 

(a) perilaku tidak produktif (kemalasan) telah melekat menjadi 

stereotip bagi komunitas Tionghoa Benteng. Tentu saja stereotip 

demikian lahir dari ditemukannya banyak orang Tionghoa Benteng 

yang memiliki perilaku demikian. (b) semangat kerja dan (c) 

kreativitas kerja orang-orang Tionghoa Benteng pada umumnya 

rendah, dan (d) mereka lebih mengutamakan perasaan superior 
dengan tidak bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

menurut mereka layak dikerjakan oleh orang pribumi, kecuali jika 

mereka memang terpaksa demi menyambung hidup.  

 

(3) Bagaimana tingkat pendidikan dan kecerdasan mereka, 

dan melalui triangulasi ditemukan hasil penelitian bahwa (a) rata-

rata tingkat pendidikan mereka rendah, dan (b) karena kurang 

menerima asupan gisi yang cukup dalam keluarga miskin, maka 
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ditemukan banyak di antara mereka yang kecerdasan berpikirnya 

sangat rendah.  

 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, kemudian 

peneliti juga membuat pola dan menangkap konsep-konsep dari 

pola tersebut, mengkaitkan setiap konsep menjadi proposisi, dan 

mengkaitkan setiap proposisi sehingga menghasilkan model/teori 

dari persoalan penelitian bagaimana pengaruh defisiensi individu 

terhadap kemiskinan.  

 

Model tersebut dapat dipaparkan seperti berikut ini: 

Perasaan dan perilaku superior atau eksklusif terhadap para 

tentangga pribumi mereka hampir menjadi hal yang sudah umum di 

kalangan masyarakat Tionghoa. Ada banyak hal yang membentuk 

perasaan dan perilaku superior tersebut, misalnya kondisi kelas 

sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa diakui lebih unggul 

dibandingkan para tetangga pribuminya, walaupun pada 

kenyataannya banyak juga orang Tionghoa miskin, namun yang 

sering terekspose adalah keberhasilan orang-orang Tionghoa di 

dunia bisnis, sehingga makmur dan kaya hampir lekat dengan orang 

Tionghoa. Dari segi kulit orang Tionghoa yang berkulit putih metah 

juga melahirkan perasaan lebih unggul. Dari segi sejarah sejak 

zaman Belanda masyarakat Tionghoa ini dipandang sebagai 

masyarakat unggul dibandingkan dengan pribumi yang bisa 

diandalkan untuk mengelola bisnis. Perasaan dan perilaku superior 
ini dikuatkan juga oleh perasaan dan perilaku inferior para tetangga 

pribumi mereka – yang  secara status sosial dan ekonominya 

memang lebih rendah – dalam interaksi sehari-hari. Misalnya 

perempuan pribumi akan merasa naik derajatnya jika dinikahi oleh 

lelaki Tionghoa.  

 

Perasaan dan perilaku superior Cina Benteng lainnya adalah 

kebanggaan mereka dengan mempertahankan nama Tionghoa, 

walaupun mereka adalah keturunan campur selama beberapa 
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generasi, dan dilihat dari segi kulit mereka juga sudah tidak dapat 

dibedakan dengan para tetangga pribumi mereka. Perasaan dan 

perilaku superior tersebut bahkan masih dapat ditemukan di dalam 

diri orang Tionghoa peranakan yang sudah berakulturasi dan 

berasimilasi, seperti komunitas Tionghoa Benteng. Bahkan perasaan 

dan perilaku superior tersebut masih dapat ditemukan dikalangan 

Tionghoa yang secara sosio-ekonomi tergolong sangat miskin. 

Sebutan fanyin atau fankui untuk orang pribumi, yang bermuatan 

merendahkan, dalam percakapan interen di kalangan komunitas 

mereka masih sering terdengar.  

 

Perasaan dan perilaku superior ini menyebabkan 

berkembangnya citra diri yang terbawa ke tempat kerja. Mereka 

yang sebenarnya secara sosio-ekonominya tidak ada bedanya 

dengan para tetangga pribumi mereka, bahkan tergolong lebih 

miskin, namun merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan “rendah” yang menurut mereka layak dikerjakan oleh 

orang pribumi. Bahkan tidak jarang terjadi walaupun kedudukan 

dalam pekerjaan sama, mereka kadang-kadang bertindak seperti bos 

bagi para teman pribumi mereka. Perasaan superior ini yang 

menyebabkan citra diri yang keras kepala, tidak dapat diatur atau 

dinasehati bahkan oleh atasan mereka atau dalam bahasa mereka 

disebut dengan istilah auban. Mereka merasa terhina bila ditegur 

atau dimarahi oleh atasan. Mereka menetapkan harga diri mereka 

begitu tinggi, sehingga kadang-kadang mereka memutuskan lebih 

baik kehilangan pekerjaan dari pada “direndahkan” atau karena 

ditegur atau dimarahi oleh atasan. Citra diri demikian yang 

kemudian berkembang menjadi defisiensi individu, misalnya 

kemalasan, tidak tahan banting mudah putus asa yang tidak khayal 

kemudian membawa mereka ke dalam kemiskinan.  

 

Selain oleh karena perasaan dan perilaku superior, citra diri 

seperti dijelaskan di atas juga disebabkan oleh karena terjadinya 

akulturasi budaya dan asimilasi mereka dengan masyarakat pribumi. 
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Karena adanya muatan sentimen dan kadang-kadang konflik antara 

masyarakat Tionghoa dengan pribumi, yang mana biasanya 

masyarakat Tionghoa menjadi pihak yang kalah dan terdiskriminasi, 

orang-orang Tionghoa yang telah berakulturasi dan berasimilasi – 

sehingga  memiliki hubungan dekat dengan orang pribumi dan 

posisi mereka lebih aman – seringkali memiliki posisi tawar yang 

lebih menguntungkan terhadap para bos Tionghoa mereka. Pada 

akhirnya akulturasi dan asimilasi ini juga mempengaruhi motivasi 

kerja mereka yang kemudian melahirkan defisiensi-defisiensi 

individu di kalangan mereka. Aras pendidikan yang rata-rata 

rendah juga menjadi penyebab rendahnya motivasi dan kreativitas 

kerja mereka yang kemudian juga melahirkan defisiensi-defisiensi 

individu di kalangan mereka.  

 

Siklus kemiskinan juga dapat dilihat di sini karena pada 

akhirnya kemiskinan menyebabkan distorsi politik dan distorsi 

politik menyebabkan semakin kuatnya akulturasi dan asimilasi 

Tionghoa Benteng miskin. Kemiskinan itu sendiri juga 

menyebabkan ketidakmampuan orangtua Tionghoa Benteng untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka sehingga aras pendidikan 

generasi berikutnya kembali rendah. Sebagaimna telah nampak di 

atas bahwa akulturasi dan asimilasi serta aras pendidikan pada 

akhirnya menyebabkan motivasi kerja dan kreativitas kerja mereka 

rendah, citra diri yang negatif, yang mana selanjutnya semakin 

mengokohkan defisiensi individu yang kembali berujung pada 

kemiskinan dan terus berputar lagi mengikuti garis siklus 

kemiskinan. 

 

Penggabungan atau pengaitan model-model dari setiap hasil 

penelitian di atas membentuk model/teori penelitian akhir tentang 

kemiskinan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13.1. Model 

penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan teori penelitian 

terdahulu dari para ahli teori kemiskinan.  
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Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori-Teori Kemiskinan Terdahulu 
 

Dalam implikasi teoritis ini disajikan perbandingan 

model/teori dan temuan teori baru tentang kemiskinan. 

 

Perbandingan Model/Teori 
Teori kemiskinan pada umumnya meliputi (1) kemiskinan 

struktural yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh 

karena adanya distorsi politik, sosial dan ekonomi; (2) budaya 

kemiskinan yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh 

karena terjadinya distorsi budaya yang mengukuhkan tradisi hidup 

miskin; (3) kemiskinan individual yang menjelaskan bahwa 

kemiskinan disebabkan oleh karena defisiensi-defisiensi individu, 

seperti kemalasan, kurang motivasi, pendidikan rendah dan 

sebagainya; dan (4) siklus kemiskinan atau teori interdependensi 

kemiskinan yang menjelaskan adanya „lingkaran setan‟ kemiskinan 

yang mana distorsi politik, sosial dan ekonomi saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya yang ketiganya 

juga menyebabkan kemiskinan, namun kemudian kemiskinan juga 

kembali menyebabkan ketiganya, yaitu distorsi politik, sosial dan 

ekonomi. Dalam teori siklus kemiskinan juga dijelaskan bahwa 

distorsi budaya juga merupakan faktor penyebab kemiskinan dan 

defisiensi individu, yang mana kemiskinan akhirnya juga terus 

berputar menyebabkan distorsi budaya dan defisiensi-defisiensi 

individu, yang terus kembali defisiensi individu menyebabkan 

kemiskinan, demikian seterusnya dan membentuk siklus 

kemiskinan.  

 

Teori kemiskinan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel kemiskinan tidak sesederhana dengan 

yang nampak pada teori kemiskinan di atas. Teori kemiskinan hasil 

penelitian ini lebih rumit atau kompleks baik hubungan antara 
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variabelnya maupun jumlah variable atau faktor yang terkait di 

dalamnya. Rumit dan kompleksnya teori kemiskinan hasil 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 13.1. atau seperti yang akan 

jelaskan berikut ini. 

 

Penemuan Teori  
Pertama-tama teori hasil temuan penelitian ini akan dibagi 

ke dalam lima siklus kemiskinan atau hubungan interdependensi, 

yang mana kemudian kelima siklus tersebut membentuk satu siklus 

besar kemiskinan. Pembagian tersebut meliputi: 

 

a. Siklus Kemiskinan Pertama 

Pada sub model hasil temuan penelitian yang pertama 

menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena ketiadaan 

aksesbilitas hak-hak sipil bagi warga Tionghoa Benteng karena 

status mereka yang stateless, yang mana stateless ini juga 

menyebabkan mereka memiliki kesempatan kerja yang rendah yang 

kemudian menyebabkan tingginya angka pengangguran yang 

berujung pada kemiskinan.  

 

Stateless itu sendiri disebabkan oleh karena adanya 

diskriminasi politik, halangan birokrasi, tekanan sosial dan 

pengabaian dokumen kewarganegaraan yang disebabkan oleh 

diskriminasi politik. Namun demikian hubungan antara variable 

dalam sub model pertama ini tidak hanya bersifat linear seperti itu, 

karena pada akhirnya kemiskinan kembali menyebabkan 

diskriminasi politik, halangan birokrasi, tekanan sosial dan 

pengabaian dokumen kewarganegaraan yang mana keempat 

variabel itu kemudian kembali mamantapkan status stateless 
mereka yang kembali menyebabkan rendahnya kesempatan kerja 

bagi mereka yang menyebabkan tingginya angka pengangguran.  

 

Selain itu stateless juga menyebabkan ketiadaan aksesbilitas 

hak-hak sipil, yang kemudian semua itu berujung kembali pada 
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kemiskinan dan terus berputar mengikuti arus siklus kemiskinan. 

Itulah apa yang saya sebut siklus pertama di sini (untuk lebih jelas 

lihat Gambar 11.2). 

 

b. Siklus Kemiskinan Kedua 

Pada sub model hasil temuan penelitian kedua digambarkan 

bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena tingginya angka 

pengangguran, yang mana tingginya angka pengangguran itu 

sendiri disebabkan oleh kesempatan kerja yang rendah sebagai 

akibat status stateless dan ketiadaan jaringan berdasarkan saling 

percaya dalam masyarakat bisnis Tionghoa (xinyong) yang juga 

menyebabkan distorsi sosial yang kembali menjadi faktor penyebab 

tingginya angka pengangguran.  

 

Ketiadaan xinyong itu sendiri disebabkan oleh karena 

stigma etnik dari masyarakat Tionghoa totok atau kaya, kesadaran 

kelas sosial yang menyebabkan Tionghoa totok atau kaya 

memisahkan diri atau membatasi diri dari Tionghoa Benteng yang 

miskin, konflik primordial oleh karena perbedaan agama, perilaku 

gong xiao yang dipandang Tionghoa totok atau kaya melekat pada 

Tionghoa Benteng miskin yang sebenarnya perilaku gong xiao itu 

sendiri – kalau benar demikian – disebabkan oleh karena aras 

pendidikan mereka yang rendah.  

 

Hubungan antara variabel ini juga tidak hanya linear seperti 

ini, karena pada akhirnya kemiskinan juga menyebabkan semakin 

kuatnya stigma etnik negatif yang dilekatkan kepada Tionghoa 

Benteng miskin khususnya oleh Tionghoa totok atau kaya. 

Kemiskinan juga menyebabkan semakin kuatnya kesadaran kelas 

sosial baik dari kalangan Tionghoa totok maupun Tionghoa Benteng 

kaya untuk memisahkan diri atau membatasi diri dari Tionghoa 

Benteng miskin, yang mana baik stigma etnik maupun kesadaran 

kelas sosial tersebut kembali menyebabkan ketiadaan xinyong bagi 

Tionghoa Benteng miskin yang terus kembali menyebabkan distorsi 
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sosial dan kesempatan kerja rendah, kemudian keduanya 

menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kembali berujung 

pada kemiskinan dan terus berputar mengikuti arus siklus 

kemiskinan. Itulah sebabnya saya menyebut sub model hasil 

temuan penelitian kedua ini siklus kedua (untuk lebih jelas silahkan 

melihat Gambar 11.3.). 

 

c. Siklus Kemiskinan Ketiga 

Pada sub model hasil temuan penelitian ketiga 

menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena 

rendahnya pendapatan yang mana pendapatan rendah itu sendiri 

disebabkan oleh karena orang-orang Tionghoa Benteng miskin 

hanya dapat bekerja di sektor pertanian subsisten ataupun bekerja 

sebagai buruh tani dan banyak dari antara mereka yang setengah 

pengangguran. Yang menyebabkan mereka hanya dapat bekerja di 

sektor-sektor tersebut itu sendiri adalah karena distorsi ekonomi 

yang mereka alami sebagai warga Tionghoa miskin yang disebabkan 

oleh karena tidak adanya jaringan guanxi untuk dapat mengakses 

modal dan kesempatan kerja dari warga Tionghoa kaya.  

 

Sementara ketiadaan guanxi itu sendiri disebabkan oleh 

karena superioritas yang melekat pada Tionghoa totok atau kaya 

yang disebabkan oleh karena munculnya kesadaran kelas sosial, 

karena Tionghoa Benteng miskin termarginal dari masyarakat 

Tionghoa pada umumnya, karena Tionghoa Benteng miskin sudah 

sangat berasimilasi dan berakulturasi dengan masyarakat dan 

budaya setempat, yang mana akulturasi budaya dan asimilasi ini 

terjadi oleh karena adanya diskriminasi politik.  

 

Seperti halnya sub-sub model sebelumnya keterkaitan antar 

variabel di sini juga tidak bersifat linear  karena kemiskinan itu 

sendiri pada akhirnya juga menyebabkan semakin kuatnya 

kesadaran kelas sosial menyebabkan superioritas Tionghoa totok 
atau kaya, kemiskinan juga menyebabkan Tionghoa Benteng miskin 
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semakin termarginal dari masyarakat Tionghoa pada umumnya, 

kemiskinan juga menyebabkan distorsi politik yang mana distorsi 

politik menyebabkan semakin kuatnya akulturasi budaya dan 

asimilasi, yang mana kemudian terus berputar superioritas Tionghoa 

totok atau kaya, termarginalnya Tionghoa Benteng miskin dari 

masyarakat Tionghoa pada umumnya, akulturasi budaya dan 

asimilasi menyebabkan ketiadaan guanxi bagi Tionghoa Benteng 

miskin yang kemudian kembali menyebabkan distorsi ekonomi, 

distorsi ekonomi kemudian semakin mengokohkan keadaan mereka 

untuk tidak dapat keluar dari bekerja di sektor-sektor subsisten 

yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang kembali berujung 

pada kemiskinan yang terus berputar kembali mengikuti arus garis 

siklus kemiskinan tersebut. Oleh sebab itu saya menyebut sub 

model hasil temuan penelitian ketiga ini sebagai siklus ketiga 

(untuk lebih jelas silahkan melihat Gambar 11.5). 

 

d. Siklus Kemiskinan Keempat 

Pada sub model temuan hasil penelitian keempat 

menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena gaya 

hidup boros, tingginya tingkat perselingkuhan dan tradisi judi yang 

mana ketiganya disebabkan oleh distorsi budaya, sementara distorsi 

budaya itu sendiri disebabkan oleh karena terjadinya akulturasi 

budaya dan asimilasi.  

 

Namun kembali lagi hubungan antara variabel di sini 

tidalah linear, karena pada akhirnya kemiskinan juga menyabab 

diskriminasi politik yang mendorong lebih mantapnya akulturasi 

budaya dan asimilasi yang keduanya kembali menyebabkan distorsi 

budaya. Kembali lagi, distorsi budayalah yang menyebabkan gaya 

hidup boros, tingkat perselingkuhan yang tinggi dan tingginya 

tradisi judi, yang mana ketiga variabel tersebut kemudian kembali 

berujung pada kemiskinan yang terus berputar mengikuti garis 

siklus kemiskinan. Itulah sebabnya saya menyebut sub model hasil 
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temuan penelitian keempat ini dengan sebutan siklus keempat 

(untuk lebih jelas silahkan melihat Gambar 11.6).  

 

 

e. Siklus Kemiskinan Kelima 

Pada sub model hasil temuan penelitian yang terakhir 

menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena adanya 

defisiensi individu yang disebabkan oleh karena citra diri yang 

buruk, rendahnya motivasi dan kreativitas kerja. Citra diri negatif 

ini disebabkan oleh karena masih berakarnya perasaan atau perilaku 

superior sebagai orang Tionghoa di kalangan Tionghoa Benteng. 

Citra diri negatif ini juga disebabkan oleh karena adanya akulturasi 

budaya dan asimilasi yang kuat. Motivasi kerja rendah disebabkan 

oleh karena kuatnya akulturasi budaya, asimilasi dan aras 

pendidikan rendah. Demikian juga halnya dengan rendahnya 

kreativitas kerja juga disebabkan oleh karena kuatnya akulturasi 

budaya, asimilasi dan aras pendidikan mereka yang rendah.  

 

Kembali lagi sebagaimana sub-sub model sebelumnya 

keterkaitan antara variabel ini juga tidak bersifat linear, karena 

sebagaimana berulang kali disinggung pada sub-sub model 

sebelumnya bahwa kemiskinan kembali menyebabkan kuatnya 

diskriminasi politik, yang mana kemudian diskriminasi politik ini 

memantapkan proses akulturasi budaya dan asimilasi semakin kuat 

yang menyebabkan pengembangan citra diri yang buruk, motivasi 

kerja dan kreativitas kerja yang rendah. Kemiskinan juga 

menyebabkan aras pendidikan rendah bagi generasi berikutnya, 

yaitu anak-anak keluarga miskin yang tidak dapat mengakses 

pendidikan tinggi karena terbentur biaya pendidikan. Aras 

pendidikan rendah ini kemudian kembali menyebabkan rendahnya 

motivasi kerja dan kreativitas kerja. Pengembangan citra diri 

negatif, motivasi dan kreativitas kerja rendah kemudian 

menguatkan defisiensi individu yang kembali berujung pada 

kemiskinan yang terus berputar mengikuti garis siklus tersebut. 
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Itulah sebabnya saya menyebut sub model hasil temuan penelitian 

terakhir ini dengan sebutan siklus kelima. 

 

 

f. Keterkaitan Setiap Sub Model Membentuk Model Akhir 

Lima siklus kemiskinan atau sub model di atas memiliki 

hubungan atau kaitan antar satu sub model dengan sub model 

lainnya. Sub model pertama berkaitan dengan sub model keempat 

dan kelima, misalnya variabel diskriminasi politik pada sub model 

pertama menyebabkan akulturasi budaya dan asimilasi yang 

merupakan variabel-variabel yang terkait dengan sub model 

keempat dan kelima. Sub model pertama juga memiliki keterkaitan 

dengan sub model kedua, yaitu yang menyebabkan kesempatan 

kerja rendah yang meningkatkan tingginya angka pengangguran 

dan berujung pada kemiskinan adalah status stateless yang 

merupakan bagian dari variabel sub model pertama dan ketiadaan 

xinyong yang merupakan bagian dari variabel kedua. Demikian juga 

halnya sub model kedua memiliki keterkaitan dengan sub model 

ketiga, misalnya kesadaran kelas sosial yang menjadi salah satu 

variabel dalam sub model kedua menyebabkan superioritas 

Tionghoa totok atau kaya yang merupakan bagian variabel sub 

model ketiga. Sub model keempat juga memiliki keterkaitan dengan 

sub model ketiga, yang mana akulturasi budaya dan asimilasi yang 

merupakan dua variabel dari variabel-variabel yang nampak  pada 

sub model keempat menyebabkan ketiadaan guanxi yang 

merupakan bagian dari variabel ketiga. Aras pendidikan yang 

merupakan bagian variabel sub model kelima menyebabkan gong 
xiao yang merupakan bagian variabel sub model kedua. Keterkaitan 

antar lima siklus kemiskinan atau sub model hasil penelitian di atas 

kemudian membentuk satu siklus besar kemiskinan yang begitu 

kompleks yang merupakan model/teori temuan hasil penelitian ini 

yang dapat dilihat pada Gambar 13.1. 
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Gambar 13.1 
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Tantangan Pembangunan Masyarakat 

 
Pengentasan kemiskinan masyarakat adalah salah satu tugas 

pemerintah. Sejak hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemiskinan masyarakat Tionghoa Benteng di Tangerang tidak 

terlepas dari distorsi politik, sosial dan ekonomi yang sudah 

berlangsung lintas generasi, adalah kewajiban pemerintah untuk 

membebaskan mereka dari berbagai diskriminasi. Walaupun SBKRI 

telah dihapuskan menurut undang-undang kewarganegaraan yang 

baru, namun faktanya di lapangan masih ada pejabat di tingkat 

bawah yang belum mengetahui dan masih menerapkan undang-

undang kewarganegaraan yang lama bagi masyarakat Tionghoa. 

Selain itu juga ada pejabat nakal yang demi memperoleh uang dari 

orang-orang Tionghoa stateless yang ingin mengurus dokumen 

kewarganegaraan mereka sehingga urusannya menjadi terhambat. 

Adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang 

kewarganegaraan baru kepada semua pejabat yang berwenang 

sampai ke tingkat paling bawah dan menindak para pejabat nakal 

tersebut.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stateless menyebabkan 

banyak orang Tionghoa Benteng Tangerang menjadi kehilangan 

akses kesempatan kerja dan menyebabkan tingginya angka 

pengangguran. Stateless juga menyebabkan mereka tidak memiliki 

kesempatan mengakses hak-hak sipil mereka, yang mana tingginya 

angkat pengangguran dan tidak adanya jalan mengakses hak-hak 

sipil menyebabkan mereka semakin terpuruk di dalam kemiskinan. 

Stateless itu sendiri disebabkan oleh karena diskriminasi politik, 

halangan birokrasi, tekanan sosial dan pengabaian pentingnya 

dokumen kewarganegaraan. Banyak orang Tionghoa Benteng mulai 

mengabaikan dokumen kewarganegaraan mereka karena telah 

mengalami banyak pengalaman pahit diperas oleh oknum pejabat 

ketika mereka mencoba mengurus dokumen kewarganegaraan 
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mereka. Adalah tugas pemerintah untuk memutus semua rantai 

yang menghambat mereka memperoleh status kewarganegaraan 

dan hak-hak sipil mereka, dengan demikian beberapa faktor yang 

menyebabkan kemiskinan mereka dapat diputus. 

 

Pemerintah diharapkan juga dapat membuka akses bagi anak-

anak Tionghoa Benteng ke pendidikan dan akses untuk 

memperoleh beasiswa pendidikan untuk mempersiapkan generasi 

mendatang yang dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri. Jaringan 

pengaman sosial seyogyanya juga tersedia bagi mereka, dan 

pemerintah membuka aksesbilitas hak-hak sipil mereka, karena 

tentunya hal tersebut akan sangat meringankan beban mereka. 

 

Bagi saudara-saudara Tionghoa yang memilik kehidupan lebih 

baik atau mapan yang terpanggil untuk membantu pengentasan 

kemiskinan Tionghoa Beteng, perlu menyadari bahwa untuk 

mengentaskan saudara Tionghoa Benteng yang terjebak dalam 

kemiskinan tidak cukup hanya sekedar memberikan bantuan yang 

bersifat temporer, misalnya bantuan SEMBAKO, namun mereka 

membutuhkan bantuan yang bersifat kontinuitas, misalnya 

pemberian beasiswa bagi anak-anak Tionghoa Benteng miskin 

sehingga mereka memperoleh pendidikan yang baik, atau memiliki 

kesempatan menikmati pendidikan tinggi, karena rendahnya 

pendidikan juga merupakan salah faktor yang kemudian 

menyebabkan kemiskinan. Mereka juga membutuhkan akses 

lapangan kerja. Jika saudara Tionghoa yang dapat menyediakan 

lapangan kerja pernah dikecewakan oleh mereka, itu disebabkan 

oleh karena kurangnya pendidikan dan pelatihan. Dengan 

membantu pendidikan, pelatihan dan akses lapangan kerja 

diharapkan dapat memutus sebagian mata rantai kemiskinan 

mereka.  

 

Para ahli sosial, budaya dan antropologi, seperti Max Weber 

(2007), David Landes (2006), Michael E. Porter (2006), Mariano 
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Grondona (2006) telah menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai 

agama memiliki peran yang sangat krusial terhadap pembangunan, 

oleh sebab itu diharapkan para pempimpin agama, baik itu gereja, 

vihara, masjid – karena orang Tionghoa Benteng ada yang beragama 

Kristen, Katolik, Budha, Konghucu, Tridarma, dan Islam – bukan 

hanya mengajarkan nilai-nilai agama yang berhubungan dengan 

hal-hal yang beyond, namun juga hal-hal yang berhubungan 

dengan kehidupan nyata, misalnya bagaimana memotivasi umatnya 

untuk memiliki motivasi dan kreativitas kerja yang tinggi dan 

berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Peran lembaga keagamaan 

dan para pemimpin agama diharapkan dapat memutus rantai 

penyebab kemiskinan dari sudut sosial, budaya dan individual.  

 

Bagi saudara-saudara Tionghoa Benteng sendiri juga diharapkan 

untuk tidak hanya menunggu bantuan dari orang lain untuk 

membebaskan mereka dari jebakan kemiskinan yang telah 

meregenarasi. Walaupun bantuan mungkin saja tidak kunjung 

datang, diharapkan mereka juga berjuang untuk diri mereka sendiri 

dan keluarga mereka untuk keluar dari jebakan kemiskinan dengan 

membangun citra diri yang positif, meninggalkan segala hal yang 

negatif baik di dalam budaya maupun di dalam diri yang menjadi 

faktor penyebab kemiskinan. Bangun citra diri positif, motivasi 

kerja dan kreativitas kerja, tinggalkan gaya hidup boros, jauhi 

perselingkuhan dan perjudian. Dengan melakukan hal-hal ini 

diharapkan dapat memutus sebagian mata rantai penyebab 

kemiskinan mereka sendiri. 

 

Usaha pengentasan kemiskinan di atas harus dilakukan secara 

serempak dan bersama-sama. Tidak ada dimensi yang harus 

didahulukan atau dibelakangkan. Usaha pengentasan kemiskinan 

dari dimensi struktural, kultural maupun individual harus 

dilakukan secara bersama-sama. 
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Penelitian di Masa Mendatang 
 

Ketika peneliti berada dalam proses penelitian dan pembuatan 

laporan penelitian, ada masalah lain di luar fokus penelitian yang 

menarik untuk diteliti, yaitu seperti misalnya (a) apakah ada warga 

Tionghoa Benteng yang berhasil keluar dari kemiskinan, (b) apakah 

ada di antara orang Tionghoa Benteng yang berjuang mencapai 

pendidikan tinggi dan kemudian berhasil keluar dari kemiskinan, 

(3) apakah ada orang Tionghoa Benteng yang walaupun tidak 

memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun mau keluar dari 

lingkungannya dan mengembangkan semangat dan kepiawaian 

bisnis seperti yang umumnya dimiliki oleh orang Tionghoa dan 

membawa mereka bukan hanya keluar dari kemiskinan, namun 

bahkan menjadi makmur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang 

menarik, namun karena masalah tersebut berada di luar fokus 

penelitian, peneliti tidak tergoda untuk melebar dan masuk ke 

dalam penelitian terhadap masalah tersebut. Hal tersebut juga demi 

pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya. Walaupun peneliti 

tidak meneliti masalah yang menarik tersebut, namun demikian 

peneliti juga tidak dapat menyingkirkan rasa penasaran untuk 

mengetahui jawaban dari masalah menarik tersebut, sehingga 

peneliti meminta mahasiswa program Sarjana Pendidikan Kristen di 

STT Injili Philadelphia yang sedang mengerjakan karya akhir 

penulisan skripsi yang berada di bawah bimbingan peneliti untuk 

meneliti masalah-masalah tersebut. Proses pengumpulan data 

penelitian untuk hal tersebut sudah dimulai dan masih dalam proses 

pengumpulan data. 


